SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 221
van TINE SOENS
datum: 18 mei 2015

aan SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Kinderrechtenmonitor - Stand van zaken
De Kinderrechtenmonitor moet de minister die bevoegd is voor de coördinatie van het
Vlaams kinderrechtenbeleid, zijn collega’s en de betrokken administraties helpen in de
uitvoering en de naleving van het Kinderrechtenverdrag. Op die manier worden
kinderrechten binnen de verschillende beleidsdomeinen hoger op de agenda geplaatst.
De Kinderrechtenmonitor wordt opgemaakt aan de hand van een aantal indicatoren,
ingedeeld in een zevental groepen zoals gezinsleven, relaties, tijd en ruimte, onderwijs,
gezondheid, kwetsbare kinderen en inspraak en welbevinden. De indicatoren moeten de
leefsituatie van kinderen schetsen, maar daarnaast ook de structuren, processen en de
context die daar een impact op hebben.
Op de website van de afdeling Jeugd zijn er een aantal cijfers over de
Kinderrechtenmonitor raadpleegbaar. Heel wat cijfers zijn echter niet meer up-to-date en
bovendien wordt ook een groot aantal cijfers pas in 2015 verwacht.
1. Wat is de stand van zaken van de Kinderrechtenmonitor? Kan de minister de meest
recente cijfers bezorgen? Zo neen, waarom niet? Wat is de timing ervan?
2. Wat is de timing voor de gegevens die nog ontbreken?
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3. De kinderrechtenmonitor wordt jaarlijks tegen oktober geactualiseerd voor die cijfers
waar een actualisatie mogelijk is. Een groot deel van de cijfers is afkomstig uit
surveys die niet jaarlijks worden afgenomen (bijvoorbeeld de JOP-monitor (JOP:
jeugdonderzoeksplatform) en HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children). De
data die gebruikt wordt in deze monitor worden ook niet altijd op vaste momenten in
het jaar opgeleverd. Om duidelijkheid te geven over het moment waarop de
kinderrechtenmonitor wordt aangepast, is de voorkeur gegeven aan een jaarlijkse
actualisatie, die telkens in de maand november rond de verjaardag van het
kinderrechtenverdrag zal bekend gemaakt worden. Voor 2015 zullen data kunnen
geactualiseerd worden uit de stadsmonitor, uit HBSC, de gezondheidsenquête, EU
SILC en uit de registratie van het departement Onderwijs. Er wordt op dat moment
telkens onderzocht wat de meest actueel beschikbare cijfers zijn. Op dat moment
zullen ook de resultaten van eventuele verdiepingsstudies worden bekend gemaakt.
Voor 2015 zal dit gaan over een onderzoek naar de vrije tijd van kinderen met een
handicap.
4. De gegevens die nog ontbreken zijn vooral gelinkt aan Welzijn, waar men in 2014,
toen men de gegevens de eerste keer ontwikkelde, net een opstart maakte van het
nieuwe registratiesysteem (INSISTO) aangepast aan de ontwikkelingen in de
Integrale Jeugdhulp. In 2014 liep nog het proefproject in Oost-Vlaanderen en was
men net gestart met de uitrol naar Vlaanderen. Omwille van deze opstartfase en de
mogelijke kinderziektes die hier mogelijk bij gepaard gaan, verkoos men om pas een
eerste maal cijfers aan te leveren in 2015. Mijn administratie zal met haar
aanspreekpunt bij het departement Welzijn binnenkort opnieuw samenzitten om te
kijken op welke termijn het mogelijk is om de gewenste gegevens te leveren. Er
wordt voor gekozen om voldoende in te zetten op kwalitatieve gegevens, die de start
van een historische reeks kunnen vormen.

